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Anotace:  

Cílem je zvýšit kvalitu výuky prostřednictvím digitálních 

technologií. Zařazením multimédií do výuky působí na co největší 

množství smyslů každého žáka. Podporovány jsou aktivity, které 

zvyšují dynamiku, originalitu, názornost a interakci. To vše směřuje 

ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Tímto 

způsobem jsou žáci motivováni k hodnotnějšímu učení.  

V úvodní části této prezentace se zabýváme vymezením a pochopením 

pojmu živelná pohroma a ekologická katastrofa. Dále je rozdělujeme 

podle původu na ty způsobené člověkem a ty zapříčiněné činností 

přírody. Ke každé oblasti jsou uvedeny základní příklady, příčiny a 

důsledky těchto katastrof. 
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Plněné výstupy: 

Žák objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, 

princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným 

vzhledem přírody a činností člověka; zhodnotí některé konkrétní 

činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 

prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat; stručně 

charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika 

vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost 

se účinně chránit. 
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